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Παραδοτέο αρ. 5 

 
 

Ανάπτυξη των ενοτήτων και 
του περιεχομένου  

του MOOC 
 
 
 
 
 

 
 

  

Το παραδοτέο αρ.5 αφορούσε την 
ανάπτυξη των ενοτήτων για το MOOC. 
Με βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και τα εκπαιδευτικά εργαλεία (IO4), κάθε 
χώρα ανέπτυξε μια ενότητα για το 
MOOC. Θα υπάρχουν συνολικά πέντε 
ενότητες: 
1. Μια ενότητα για την πολιτισμικά 
επαρκή και συμπονετική επαγρύπνηση· 
2. Μια ενότητα για την πολιτισμικά 
επαρκή και συμπονετική γνώση. 
3. Μια ενότητα για την πολιτισμικά 
επαρκή και συμπονετική ευαισθησία. 
4. Μια ενότητα σχετικά με την 
πολιτισμικά επαρκή και συμπονετική 
πρακτική. 
5. Μια ενότητα σύνθεσης της γνώσης. 
Κάθε ενότητα περιέχει: (1) Μαθησιακά 
αποτελέσματα. (2) Μια εκπαιδευτική 
δραστηριότητα για το αντίστοιχο θέμα. 
(3) Σχετικές εκπαιδευτικές πηγές σε 
εθνικό επίπεδο. (4) Ανατροφοδότηση 
μεταξύ των εκπαιδευομένων. (5) Μια 
δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης (για 
παράδειγμα ένα κουίζ). (6) Μια ενότητα 
σύνθεσης στην οποία οι 
συμμετέχοντες/ουσες θα εργαστούν σε 
μια μελέτη περίπτωσης. (7) Η 
αξιολόγηση της ενότητας σύνθεσης της 
γνώσης. 
 
 

 
Το πρώτο διεθνές επιστημονικό άρθρο από  

την ομάδα του  IENE 9 
 

 
 
 

Ο ομάδα του IENE 9 κατά τη διάρκεια της 
διαδικτυακής συνάντησης * 

*Η συνάντηση δια ζώσης δεν ήταν εφικτή λόγω της 
πανδημίας COVID19. Δημοσιεύεται μετά από συμφωνία των 
συμμετεχόντων. 
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Παραδοτέο αρ. 6 

Η  διαδικασία δημιουργίας 
του MOOC 

 
 

Πιλοτική εφαρμογή του 
παράδοση του MOOC 

 
 

 Η διαδικασία δημιουργίας του MOOC 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Το MOOC θα 
ανεβεί στην πλατφόρμα του 
Futurelearn.com. 
 
Το MOOC θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο 
2021, και σε μια διάρκεια 6 εβδομάδων, 
θα παρουσιάσει τις ενότητες που 
αναπτύχθηκαν στο Παραδοτέο αρ. 5, με 
1η εβδομάδα επιπλέον που θα αφορά 
τον προσανατολισμό των συμμετεχόντων 
στη διαδικασία.   
 
Κάθε χώρα εταίρος θα είναι υπεύθυνη 
ανά εβδομάδα για … 
… την οργάνωση 
... τον συντονισμό των συζητήσεων 
… την απάντηση σε ερωτήσεις μέσω 
άμεσων μηνυμάτων ή στο φόρουμ 
… την επίλυση τεχνικών προβλημάτων 
 
Η ενημέρωση για το MOOC θα αρχίσει 
σύντομα, με τη χρήση ενημερωτικού 
υλικού που έχει μεταφραστεί από την 
κάθε χώρα εταίρο.  
 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και 
ενθαρρύνεται ιδιαίτερα. 
 
Κάνετε εγγραφή στον σύνδεσμο 
https://iene-lgbt.com/mooc , και θα 
ενημερωθείτε για το πότε θα αρχίσει η 
διαδικτυακή εκπαίδευση στο MOOC  

    
 

Εβδομάδα 1: 
Προσανατολισμός 

 

Εβδομάδα 4: 
Πολιτισμική 

Ευαισθησία και 
Συμπόνια 

1.2 Φύλο και σεξουαλική 
ταυτότητα 
 

 

2.3 Σωματική και 
ψυχική ευεξία 
3.4 Ανοχή 
3.5 Συμπονετική και 
ασφαλής σχέση 

Εβδομάδα 2: Πολιτισμική 
Επαγρύπνηση και 

Συμπόνια 
 

Εβδομάδα 5: 
Πολιτισμική Επάρκεια 

και Συμπόνια 

1.1 Σεξουαλικός 
προσανατολισμός 
1.4 Κοινωνικο-πολιτισμικό 
στίγμα και στίγμα εαυτού 
2.2 Ανθρώπινα 
δικαιώματα και κοινωνική 
δικαιοσύνη 

 

4.1 Ομοφοβικές και 
τρανσφοβικές 
διάκρισεις 
4.2 Αξιολόγηση των 
κοινωνικών / 
υγειονομικών / 
μαθησιακών αναγκών 
4.5 Υπεράσπιση των 
ατόμων ΛΟΑΤ + 

Εβδομάδα 3: Πολιτισμική 
Γνώση και Συμπόνια 

 
Εβδομάδα 6: Σύνθεση, 

Αξιολόγηση  
2.1 Γνώση και κατανόηση 
της βασικής ορολογίας 
2.4 Κοινωνικοπολιτισμικές 
ανισότητες  
2.5 Προσδιορισμός και 
αντιμετώπιση των 
εμποδίων και των 
διαμεσολαβητών 

 

1.3 Στερεότυπα 
3.2 Επικοινωνία, χωρίς 
αποκλεισμούς, μη 
εταιροκανομική 
επικοινωνία 
4.3 Προσβάσιμες 
υπηρεσίες 

 
Εθνικά Σεμινάρια 

  
Τα πλείστα εθνικά σεμινάρια έχουν προγραμματιστεί και θα παραδοθούν σε τουλάχιστον 25 
ενδιαφερόμενους, όπως εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές υγείας και κοινωνικής μέριμνας, 
εργαζόμενους ή  εκπαιδευόμενους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, 
εθελοντές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ομάδες ΛΟΑΤ+, και οργανώσεις, τοπικές αρχές, 
υπεύθυνους στη χάραξη πολιτικής, τοπικές ενώσεις στον τομέα της υγείας ή / και εκπαίδευσης / 
κατάρτισης. Τα σεμινάρια στοχεύουν στη διάχυση του MOOC και στην προσέλκυση πιθανών 
συμμετεχόντων. Μέχρι την έναρξη του MOOC το Νοέμβριο, θα πραγματοποιηθούν επιπλέων 
Επαναληπτικά Σεμινάρια για υπενθύμιση. 
 

  
           Περισσότερες πληροφορίες για το έργο IENE 9, στον σύνδεσμο: http://iene-lgbt.com.   
 

Επόμενη Συνάντηση 
 

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2021, στην Αλμερία της Ισπανίας 

  

                    
 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα IENE 9 για την 
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